"Vamos lembrar nossa humanidade
Declaração Conjunta dos Grupos Nacionais Pugwash da Argentina e do Brasil
9 de março de 2022
Oa Grupos Nacionais Pugwash da Argentina e do Brasil declaram sua profunda preocupação com a intervenção
militar da Federação Russa na República da Ucrânia, que está causando morte de civis, destruição
indiscriminada e deslocamento de milhões de pessoas, violando acordos internacionais como a Carta das Nações
Unidas e gerando a maior instabilidade política a nível global desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945.
Esta situação é particularmente alarmante dada a existência e ameaça do uso de armas nucleares.
Nas atuais circunstâncias, o Manifesto de Bertrand Russell e Albert Einstein, assinado por 11 destacados
cientistas em 1955, torna-se plenamente válido novamente devido à preocupação com o uso de armas nucleares
em conflitos armados e suas consequências devastadoras para toda a humanidade:
"Diante do fato de que armas nucleares certamente serão usadas em qualquer guerra mundial futura, e que tais
armas ameaçam a própria existência da humanidade, pedimos aos governos de todo o mundo que entendam e
reconheçam publicamente que seus propósitos não podem ser alcançados por guerra mundial e, portanto, os
exortamos a resolver por meios pacíficos quaisquer disputas entre eles.[] Apelamos, como seres humanos a seres
humanos: lembre-se de sua humanidade e esqueça o resto."
Pugwash Argentina
Pugwash Brasil
Assinaturas dos membros:
Argentina:
Nora Bär (Jornalista de ciência)
Dario D'Atri (Jornalista)
Maria Espona (Lic. em Biologia, Mestre em Terrorismo, Dra. em Criminologia)
Karen Hallberg (Dra. en Física)
Martín Lozada (Dr. em Direito, Procurador-Geral da Província de Río Negro, Argentina)
Maria Vanina Martínez (Dra. em Ciência da Computação, especialista em Inteligência Artificial)
Hernan Pastoriza (Dr. em Física)
Julieta Romero (Engenheira Nuclear)
Carolina Vera (Dra. em Ciências Atmosféricas)
Rodolfo Werner (Dr. em Biologia)
Brasil:
Nélida Lucia del Mastro (Profa Dra. em Tecnologia Nuclear
Odilon Marcuzzo do Canto (Dr. em Física, Ex-Reitor da UFSM e Ex-Secretário Geral ABBAC)
Monica Herz (Dra. em Relações Internacionais)
Sergio Queiroz Duarte (Embaixador aposentado, Ex-Alto Representante para temas de Desarme)
Cristian Ricardo Wittmann (Dr. em Direito)
Sobre os Grupos Nacionais Pugwash na Argentina e no Brasil:
Somos grupos apartidários e independentes, inspirados no Manifesto Russell-Einstein, que deu origem às
Conferências Pugwash sobre Ciência e Assuntos Mundiais, agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz em 1995, que
apela, com forte espírito humanista, ao diálogo racional para resolver conflitos e à responsabilidade social dos
cientistas. Os participantes agem de acordo com suas habilidades pessoais e não em nome de qualquer outro
grupo.
Nosso objetivo é promover o debate científico-tecnológico, de segurança e desenvolvimento humano, econômico
e social com ênfase regional, com base científica e racional, a fim de democratizar o conhecimento, fortalecer a
democracia e contribuir para a tomada de decisões baseadas em evidências."

